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Ve V'ívoji psychologie a jejích metod pozorujeme polární dynamiku kdy po 
zduraznění přístupu určitého typu přichází ke slovu pojetí výrazně odlišné. 
V diagnostice jsme mohli sledovat, že po zdůraznění psychometrických metod a 
kvantitativního přístupu dochází k jejich zpochybňování a hledání alternativ, např. 
v podobě kvalitativních přístupů a projektivních metod. V krátké historii rodinné 
diagnostiky a terapie se rovněž setkáváme s touto dynamikou: po období téměř 
kybernetických analýz přichází opět ke slovu subjektivní prožitková sféra a 
fenomenologický přístup. V tomto kontextu se ve vývoji rodinné terapie objevily 
přístupy na způsob Virginie Satirové a v novější době fenomenologický, neanalyzující, 
ale prožívající a reflektující přístup Berta Hellingera. Od devadesátých let překročil 
tento přístup hranice Německa a v situaci, kdy už není umělých hranic mezi 
psychoterapií ve světě a u nás, se tento přístup více cestami přenesl i k nám a šíří se 
v nejrůznějších souvislostech, prezentován osobami a osobnostmi různého profesního 
a zkušenostního zázemí často spojen s dalšími, mnohdy alternativními metodami a 
přístupy (kineziologie, neurolingvistické programování aj.) Setkáváme se pak 
s aplikací rodinného stavění podle Hellingera, kdy podle plodů, které přináší v životě 
osob jež je podstoupily, máme - zatím kazuisticky, klinicky - zkušenost, že tento 
přístup pomáhá, a naproti tomu jindy se setkáváme s osobami, které případně samy 
tento typ krátkodobé terapie vyhledaly (a možná právě jejich predilekce pro tyto a 
podobné metody již naznačuje něco o tom, že pomoci právě jim nebude snadné) a 
subjektivně anebo objektivně nepocítily úlevu. Vyvstává tedy legitimní otázka, jaké je 
místo Hellingerova přístupu v kontextu psychologické diagnostiky a psychoterapie, 
přesněji v rodinné diagnostice a rodinné terapii (odhlížím zde od aplikace 
v organizacích). Je třeba ocenit odvahu diplomandky se do tohoto diskutabilního, 
zatím otevřeného a nesnadného tématu pustit. 

K jeho zpracování se náležitě připravila studiem dostupné odborné literatury 
(praKticky veškeré, jež o Hellingerově metodě existuje v češtině). Velmi dobře 
pracuje s informacemi získanými na internetu. Její seznam literatury obsahuje i 
některé původní práce cizojazyčné (např. klasickou Hellingerovu o řádech lásky) 
z téměř nepřehledné řady titulů z dílny Hellingerovy a jeho okruhu i od jeho kritiku. 
Prvým podnětem jí ovšem byla, jak to bývá, osobní zkušenost, skrze niž se dostala 
do blízkého kontaktu s urČitým proudem stavění rodin v našem prostředí. Tak se 
stalO, že jí při tomto zaměření uniklo, že stavění rodin k nám od počátku 90. let 
přinesla spolu s terapií pevným objetím Jiřina Prekopová (jejíž knihy, z nichž řada je 
přeložena do češtiny, se rodinnými souvislostmi hellingerovského typu u dětí 
intenzivně zabývají). Spolu s ní jsme v r. 1999 poprvé do Prahy pozvali Berta 
Hellingera, který na kongresu k 70. narozeninám Jiřiny Prekopové o stavění rodin 
přednášel a prakticky je také v průběhu workshopu předváděl. Již předtím však bylo 
stavění rodin spolu s terapií pevným objetím součástí rodinných seminářů vedených 
J. Prekopovou a organizovaných Dětským centrem Paprsek a Českomoravskou 
psychologickou společností a od roku 1999 je výCVik v něm součástí i výCViku 



terapeutů pevným objetím, jenž společně s J. Prekopovou (nyní končí 2. běh) 
vedeme. Je již 15 takto vyškolených terapeutů a v mezidobí se takto pracuje na více 
pracovištích (Paprsek, Hradec Králové, Pedagogicko - psychologická poradna Veselí 
n. Mor., Centrum pro rodinu Brno aj.). Relativně novou praktickou aplikací metody je 
příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (letos jsme na toto téma konali s dr. 
Prekopovou opakovaně semináře). Toto doplňuji proto, abych poctivé a průkopnické 
úsilí autorky tuto problematiku integrovat do kontextu naší univerzitně pěstované 
psychologie podpořil, když zatím v rámci dětské klinické psychologie se 
k problematice dostáváme spíše ilustrativně. O to víc mě pak zajímá ověření hodnoty 
tohoto přístupu nad rámec klinické praxe, jíž jsem sám vázán a leckdy omezen, jež je 
však nenahraditelným zdrojem zkušeností a východiskem výzkumu. Dr. Prekopová 
bude mít na letošních zářijových klinicko-psychologických dnech v Olomouci 
vyžádanou přednášku v plénu, jež se bude týkat tohoto tématu, a to pod názvem: 
"Vlnění vody a pohyby lásky se v průběhu věků nezměnily." 

K J. Prekopové bych ještě uvedl, že ve spoluautorství s B. Hellingerem napsala 
knihu na téma kombinace Hellingerova přístupu a terapie pevným objetím v Koesel
Verlag: Kdybyste věděli, jak vás miluji (Wenn ihr wuestet, wie ich euch liebe), zatím 
nepřeloženou. (Na str. 9 práce autorka hovoří o Jiřině Prekopové jako o Ireně 
Prekopové, zřejmě jde o citát z druhé ruky. Na str. 20 pak dr. Prekopové přisuzuje 
správné křestní jméno.) Pokud jde o jména, na str. 10 hovoří autorka o Mary Selvini, 
autorka se jmenuje Mara. Na str. 27 je opakovaně citován Hellinger - Neuhauser, 
2005, není však v seznamu literatury. 

Zpět k textu diplomní práce, tedy k tomu, co tam jest: Výklad principů 
Hellingerova stavění rodin jak z hlediska jeho fenomenologické teorie či spíše životní 
filozofie, tak z hlediska jeho praxe (jež se v průběhu 20 let i mění, hodně o ní 
publikoval a není tedy snadné to vystihnout) se autorce mimořádně zdařil, považuji 
jej za srozumitelný, přehledný a výstižný, Na poměrně malém prostoru pOdává řadu 
dobře uspořádaných informací, takže text může vhodně posloužit jako úvod do 
problematiky stavění rodin. Tato metoda je i vhodně začleněna jak do Hellingerovy 
biografie, tak do širšího kontextu psychoterapie, zejména psychoterapie rodinné, jak 
se historicky vyvíjela. 

Autorka přibližuje i nejméně přijímané či sporné složky Hellingerových 
konceptů: jeho výklad pOhlavního zneužívání a znásilnění či jeho originální přístup 
k duševním nemocím a psychosomatickým onemocněním .. Zastavuje se rovněž u 
jeho pojetí adopce. Zde bych rád poznamenal, že nezastupitelné místo, které dává 
Hellinger biologickým rodičům, je dnes dalekosáhle sdíleno a i díky jemu se 
přesvědčení, že dítě v náhradní rodinné péči by mělo znát pravdu o svých rodičích, 
případně i je, a že by k nim mělo mít úctu jako k těm, kdo mu dali život, prostupuje 
stále víc do praxe náhradní rodinné péče. Tak se např. považují za relativně méně 
vhodné pro náhradní rodinnou péči ti žadatelé; kteří si činí nárok být v očích dítěte 
jeho jedinými rodiči. 

Ve zvláštním oddílu práce se podobně srozumitelným způsobem zabývá 
autorka popisem metody rodinných konstelací Berta Hellingera. U8vádí, že má sama 
se stavěním konstelací pozitivní zkušenost (jako klientka anebo zástupkyně další 



osoby). Všímá si konstelací z hlediska psychických jeva a mechanisma, k nimž při 
nich dochází. Uvádí je ve vztah se známými účinnými faktory psychoterapie. Sama 
za sebe dospívá k poznání, že konstelace "fungujr' aniž by bylo podrobněji známo, 
které jsou přímo jejich účinné faktory. 

Toto poznání nedostatečné prozkoumanosti fenoménu vedlo autorku ke 
koncipování empirické části práce. Ke spolupráci na prazkumu získala 15 probanda (4 
muže a 11 žen), s nimiž provedla řízený rozhovor, jehož osnova je uvedena v příloze 
práce) o délce 30 - 70 min. šlo tedy o kvalitativní výzkum. Při zpracování výsledka se 
ukázalo, že semináře rodinných konstelací vyhledávají zejména tři typy osob: ti 
jedinci, kteří na ně chodí opakovaně a mají tendenci znovu řešit táž témata, dále ti, 
kteřf sami témata nemají, ale spíš je zajímá metoda sama a osudy druhých a 
nakonec lidé, kteří nemají své téma, ale baví vidět lidi jakoby celé. Autorka pak 
pOdrobně prezentuje rozhovor a možné typy odpovědi. Je zřejmé, že sebrala obsáhlé 
množství zajímavého materiálu. Ten se pOkouší v závěru přehledně shrnout. Její 
probandi měli k metodě konstelací vesměs pozitivní postoj, i když hodně záleží na 
osobě facilitátora a na atmosféře semináře. Ukázalo se, že subjektivní hodnocení 
efektivity metody jedincem je obtížné. Probandi vesměs hovořili o tom, že konstelace 
je kámen v mozaice postupných změn. Přínosem u mnohých byl katartický prožitek a 
jako klad se uváděly i některé faktory spojované se skupinovou terapií (dodávání 
naděje, koheze, náhled). Rizikem je případná nekompetentnost facilitátora, 
nepřipravenost jedince na práci s tématem a event. nevhodná interpretace prožitého. 
Konstelace byly vesměs vnímány jako pro jedince dobře přijatelné a podněcující. 

Nálezy podrobuje autorka diskusi, která je korektní. Jen poznámku k jejímu 
konstatování, že se potvrzuje obliba krátkodobé terapie: více než polovina klienta 
podle tabulky na str. 55 se účastnila nejméně 5 seminářa (někteří i 15 - 20). Zde 
bych si možná i kladl otázku případné závislosti na seminářích (možná mají klientovi 
něco kompenzovat, nahrazovat). Je dokonce otázka, zda by v některých případech se 
nemělo říci "dost". Autorka sama uvádí některá omezení prazkumu a podněty pro 
další práci, např. ověřování u přesněji definovaných typa klienta či ověřování efektu 
v razných čaSOvýCh intervalech. V příloze jsou uvedeny přepisy některých rozhovora. 

V každém případě je práce autorky velmi užitečná a to tím, že se zabývá 
diskutovanou metodou v době, kdy se u nás začíná šířit, a vytváří tak její 
předpOklady pro její monitorování a ověřování, které umožní najít její indikace, 
možnosti a také meze. Autorka prokázala schopnost samostatné psychologické práce 
s literaturou i s klienty. Její diplomní práce splňuje nároky kladené na práCi diplomní 
a muže se stát předmětem obhajoby. 
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